
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ))وال تقولوا لمن يقتل في سبيل هللا اموات بل احياء ولكن ال تشعرون((

سٌدي الرئٌس القائد المجاهد المفدى قائد الجهاد والمجاهدٌن فً المنازلة الفرٌدة فً التارٌخ رمز الفخار 

واالٌمان والعروبة واالسالم بانً مجد العراق ومفجر والتضحٌة والشموخ والشجاعة والحق والعدل 

القطر سر مٌن أبداعاته قائد الجمع المإمن الرفٌق العزٌز المناضل االمٌن العام للحزب إطاقاته وملهم 

  (حفظكم هللا ورعاكم ونصركم)المحترم المعتز باهلل القائد االعلى للجهاد والتحرٌر 

 باركم/ التهنئة بمناسبة عيد االضحى الم

ٌشرفنً وتحٌة الفداء والعهد والوالء والبٌعة والجهاد واالٌمان والتحرٌر والنصر واالمتنان أحٌٌك سٌدي 

وٌسرنً وٌسعدنً ان اتقدم باسمً ونٌابة عن رفاقك وجندك ومجاهدٌك رفاق الدرب الطوٌل رجال الوفاء 

والشدائد والمحن الصعاب والتً والعهد والشجاعة واصحاب العهود والوعود رجال العقٌدة والسالح 

لمحتلٌن الدروس القاسٌة ل هموتلقٌنحرف من نور لتضحٌاتهم وبسالتهم وشجاعتهم ؤلهم التارٌخ ب هاسطر

دنس ارض العراق واالمة  االمرٌكان والفرس المجوس والصهاٌنة واالستعمار البرٌطانً وكل من

الق رفاق المبادئ والقٌم واالخ ،ً تلٌق بهماالنتصارات تلو االنتصارات الت الطاهرة، والذٌن حققوا

من سٌوف واآلمرٌن والمقاتلٌن من القادة  الصابرٌن الصامدٌن من مجاهدي تنظٌمات المكتب العسكري

انوف بالتراب االمناء من الفصائل الجهادٌة المقاتلة والتً مرغت وفرسان الجهاد االبطال الشجعان 

لهروب واعالن على امجوس والذٌن ارغموا المحتل الغازي المحتلٌن وشركائهم وعمالئهم الفرس ال

الهزٌمة بفضل صوالتهم الشجاعة وتسابقهم للشهادة فً سبٌل هللا تعالى ومن اجل تحرٌر العراق العظٌم 

العشائر ورإساء  رإساءومن علماء الدٌن االفاضل ومن  ،وطرد الغزاة البغاة وعمالئهم وجواسٌسهم

مواطنٌن الخٌرٌن ومن ال ،ومن المنظمات الجماهٌرٌة الشعبٌة والمهنٌة ،االفخاذ واعمدة القوم االوفٌاء

سائال العلً القدٌر ان ٌحفظكم  حر التحٌات والتبرٌكات بمناسبة عٌد االضحى المباركالشرفاء بؤسمى وأ

عراق واالمة بوجه ا للمإمنا بطال فارسا وسٌف ادمجاه اوبعٌنه التً ال تنام قائد هانموأوٌرعاكم بحفظه 

العزٌزة على سٌادتكم وشعبنا االبً المجاهد ونسؤله تعالى ان ٌعٌد هذه المناسبة  ،اعداء هللا واالنسانٌة

وشركائهم وعمالئهم  سلة الشجاعة بتحرٌر العراق وطرد آخر جندي غاز  ومقاومته الباوجٌشنا البطل 

 .ذن هللا الخبٌر العلٌمفقٌن والدجالٌن بقٌادة سٌادتكم بإالخونة والمناالفرس المجوس والجواسٌس و

تً اقدم علٌها سٌدي الرفٌق المجاهد المإمن اننا نستذكر فً هذه المناسبة الجرٌمة البشعة النكراء ال

فٌق القائد المجاهد شهٌد الحج الذكرى الخامسة الستشهاد الر ،ن الفرس المجوسون والصفوٌالمحتلو

/ / كانون االول01الموافق  ،هجرٌة 0241/ ذي الحجة/ 01كبر شهٌد االمة )رحمه هللا تعالى( فً األ

ال ٌهاب الموت وصعد شامخا  ،والذي تحدى )رحمه هللا( االقزام االراذل سقطة المجتمع ة،مٌالدٌ 4112

منهم واحد  ولم ٌتجرأن الفرس المجوس ٌرتدون االقنعة وشجاعا بطال ورفض القناع االسود والصفوٌ

وكان الرفٌق المجاهد شهٌد العصر )رحمه هللا(  ،وهذه تصرفات اسٌادهم الفرس المجوس ،علناهور الظ

شهادة التً ال ٌنالها اال المإمنون المجاهدون الجنة وفرحا بالمن ٌرى مقعده  ألنهبمعنوٌات عالٌة 

 .نالصادقون الصابرو



النصر عندما رثا سٌادتكم شهٌد البعث والعراق واالمة سٌدي الرفٌق قائد الجمع المإمن قائد التحرٌر و

وسوف ٌتم تحرٌر العراق وطرد المحتلٌن من امرٌكان  توعد المحتلٌن بمقاومة تدحرهم،)رحمه هللا( 

والفرس المجوس وعمالئهم الخونة الجبناء اصحاب الرذائل والغدر والخسة وتقدٌمهم للعدالة  وبرٌطانٌٌن

وقد حققتم وعدكم سٌدي الرفٌق القائد الرمز بتصاعد العمل الجهادي واعالن تشكٌل  ،بعون هللا تعالى

القٌادة العلٌا للجهاد والتحرٌر بعد تسعة اشهر من استشهاد الرفٌق القائد المجاهد )رحمه هللا( وهروب ما 

ا محافظات على ارض العراق بما فٌه موزعٌنمتسابقٌن بعدما كانوا من دول متفرقة  اٌقارب خمسٌن جٌش

م وهروبهم ، ثم تقلٌص قواعدهناالنسحاب من المد :مراحل ، وتم انسحاب المحتل على ثالثالحكم الذاتً

العام الحالً  ن الف مرتزق واعالن هروبهم رسمٌا قبل نهاٌةٌوالبقاء على ما ٌقارب اقل من اربع ،لٌال

، انٌة ودوركم البطولً الجهادي الفرٌد وهذا ٌؤتً بفضل قٌادة سٌادتكم الفذة المٌد بسحب اخر جندي غاز 

لتواصل ابناء شعبنا ورفض أذن هللا تعالى رٌئة لتحقٌق التحرٌر والنصر بإالباسلة الشجاعة الجللمقاومة 

برفض الصفوي الفارسً المجوسً وتصاعد االصوات بكل قوة علنا من جنوب العراق حتى شماله 

قائم لطردهم من ارض العراق مع عمالئهم وخدمهم والتعاون ال التواجد الفارسً المجوسً ومحاصرته

كل دجلهم وكذبهم  واالتزامن مع هروب المحتلٌن بعون هللا تعالى الن ابناء شعبنا كشفبوجواسٌسهم 

االبً بل وتشخٌص العرق الفارسً المجوسً والءه ودفاعه عن النظام الفارسً ضد ابناء شعب العراق 

من قبل النظام الفارسً التآمر على االقطار العربٌة الشقٌقة وفً مقدمتها اقطار الخلٌج العربً تم كشف 

المجوسً عن طرٌق جواسٌسهم الصفوٌن الفارسٌن ممن تسلقوا الى السلطة بدعم المحتل وهذا ما دفع كل 

 .نًعربً مسلم اصٌل لرفض التواجد الفارسً المجوسً بنفس رفض المحتل االمرٌكً والصهٌو

 :سٌدي الرئٌس القائد حادي ركب المجاهدٌن

لقد اوقد سٌادتكم الشرارة االولى للمقاومة الباسلة بالتصدي المباشر بعد االحتالل مباشرة وعلى الفور تم 

العربً االشتراكً حزب الرسالة باللقاءات مٌدانٌا تنظٌمات حزبنا المجاهد حزب البعث اكمال سٌادتكم 

ث فً عموم القطر فً المدن واالرٌاف عمن مجاهدي البلرسائل لرفاقك وجندك المباشرة مع الرفاق وا

 باألٌامالستثمار الزمن بالساعات ولٌس  السبقوقد سجلتم سٌدي الرفٌق القائد غٌر سكنه مإقتا  لمن

تشكٌالتنا على ضوء المناطق الجغرافٌة  إلعادةشمل قواتنا المسلحة البطلة لحراجة الموقف وكذلك لم 

التشكٌالت للعمل الجهادي فً فصائل وكتائب مجاهدة للتصدي  تللوحدات االدارٌة وفً الوقت تم

لتصدي اون التام والعمل مع كل من ٌعلن اللمحتلٌن وابداء توجٌهاتهم لرفاقنا وقواتنا المسلحة بالتع

خبرة والمشاركة بحكم تجربة تدرٌبات وجهاد على مدى للمحتلٌن وٌجاهد فً تشكٌل فصائل لدعمهم بال

ما كوعندما اطلع الرفٌق القائد المجاهد شهٌد البعث واالمة )رحمه هللا( فً اللقاء بٌن، ن عاماٌخمسة وثالث

بعد االحتالل بؤٌام قالئل بارك هذا الجهد السرٌع والشجاع وقد وضعتم الخطط الالزمة بالتوكل على هللا 

واعادة التنظٌم الحزبً فً كل قرٌة ومدٌنة لتشمل المقاومة كل ارض العراق الطاهرة  الواحد االحد

بناء شعبنا االبً بان ال منفذ للعراق من المحتلٌن والفرس المجوس القناعة لدى أ تونحمد هللا تعالى اصبح

ادته لقٌ نوالعراقٌعلٌه  الذي اجمعمٌنه العام المعتز باهلل )حفظه هللا ورعاه( وأ هال حزب البعث بقٌادة قائدإ

 تواردتتجربة قبل واثناء االحتالل ولذلك بال شعبه ألبناءلمعرفتهم بعدالته وتواضعه واٌمانه وحبه وخدمته 

واعمدة القوم وعلماء الدٌن من داخل رسائل تجدٌد العهد والبٌعة والوالء لسٌادتكم من رإساء العشائر 

 .اه هللا ونصرهالعراق حموخارج 

 :الرئٌس القائد المفدى حماكم هللا ونصركمسٌدي 



سالة الخالدة اكثر من مائة البعث حزب الر وال نصر بال تضحٌات وال وطن بال دماء وقد قدم مجاهد

من ابناء شعبنا االبً  ان الف شهٌد على ما ٌقارب التسع سنوات الماضٌة وما ٌقارب ملٌون ونصفواربعٌ

كان ومن معهم او فً غدر الفرس المجوس وعمالئهم وجواسٌسهم فً التصدي للمحتلٌن االمرٌ االوفٌاء

النظام ن الفرس المجوس للغدر والخٌانة لتؤثرهم وتنفٌذ توجٌهات اسٌادهم ووخدمهم حٌث ٌنفرد الصفوٌ

حققت بشائر النصر تقترب ٌوما التضحٌات السخٌة وهذه  ،الفارسً المتخصص بهكذا مهام عبر تارٌخهم

ذٌن ٌتسابقون مع المحتل طة الصفوٌة الفارسٌة المجوسٌة والالمحتلٌن وانهٌار السلبعد ٌوم بعد هروب 

االحتالل ولحد هروبهم وتم بعد ان سرقوا ما ٌقارب خمسمائة ملٌار دوالر منذ للهروب من العراق 

ضاء لقصاص منهم من قبل ابناء شعبنا وفق القبالقناعتهم التامة  ا خارج العراقبٌنهم واستثماره اتوزٌعه

على زٌادة االعتقاالت قدم الٌهودي الصفوي المجرم المالكً وعندما أ ،بعد التحرٌر بعون هللا تعالىالعادل 

لكونها لم تتوقف ٌوما ولكن القٌام من خالل هذه االعتقاالت اراد ان ٌشعر المحتل االمرٌكً واسٌاده 

توسع الحزب فً كل انحاء ٌزداد  سنوات على قرار اجتثاث البعث ا ٌقارب تسعبعد م الفرس المجوس

بالبعث  لإلشادةالقطر واصبح المالذ الوحٌد للشعب هو التوجه لحزب البعث وتصاعد االصوات علنا 

امٌن سر المعتز باهلل الرفٌق المناضل االمٌن العام للحزب وقائده ومفجر طاقاته قائد التحرٌر والنصر 

عمالءه فً  وخدمةوتحطمت احالم المحتل  ورعاه( هللا هالقطر القائد االعلى للجهاد والتحرٌر )حفظ

قوة لقوة الحزب والتفاف اعداد  بإضافةجاءت هذه االعتقاالت  وقد ،المجوسٌةالفارسٌة السلطة الصفوٌة 

 0421البعث تعرضوا عبر تارٌخه للمعتقالت منذ تؤسٌسه عام وان مجاهدي  ،اضافٌة وهذا هو النصر

حزب مجاهد ٌضع امامه  ألنه 0421و  0420وفجروا ثورتٌن عام  0491تموز  02وشارك بثورة 

ٌب الورٌث الشرعً لهم واالقتداء بصحابة سٌدنا الرسول الكرٌم الحب ألنهحزب وجٌش الرسالة االول 

 المصطفى )صلى هللا علٌه وسلم(.

 

 :ٌدي الرئٌس القائد المفدى الرمزس

ان توجٌهات سٌادتكم من خالل الرسائل القٌمة بؤخذ الدروس والعبر من تارٌخنا العربً االسالمً وان 

ن منذ انطالق اول سرٌة جهادٌة من سراٌا قائدنا ومعلمنا سٌدنا ر العظٌم الذي حققه العرب المسلموالنص

حتى بناء معالم الدولة العربٌة االسالمٌة واستقرارها وسلم( الرسول الحبٌب المصطفى )صلى هللا علٌه 

السخٌة وكان القادة  ولم تتحقق هذه االنتصارات اال بالجهاد والمثابرة واالٌمان والصبر والتضحٌات

وكان الجهاد السمة عزة العرب والمسلمٌن ن لالستهانة بالموت وتقدموا الصفوف من اجل العظام سباقٌ

على والمحافظة  عال   بإٌمانوقد حرص سٌادتكم قبل واثناء االحتالل للعودة  ،نتصاراتلتلك االاالساسٌة 

المعادٌة رسم السٌاسات جداد امام المطامع االستعمارٌة للذٌن قاموا باالرث العظٌم الذي حققه اال هذا

والكٌان للعرب والمسلمٌن من اعداء الدٌن والعروبة واالسالم واالٌمان امرٌكا والفرس المجوس 

ومن ابرز اهدافهم القضاء على ذلك االرث العظٌم عبر التارٌخ  ،الصهٌونً فكان العراق جمجمة العرب

الذي حاولوا  4110ا علٌه فكان الغزو واالحتالل عام ظالمجٌد الذي حمله العراق الشامخ على اكتافه محاف

ن خالل زرع الفتنة الطائفٌة واعتماد مذلك تمزٌق الروح العربٌة االصٌلة المتمثلة فً كٌانه وشعبه و به

الى احزابه  وباإلٌعازمباشر للنظام الفارسً المجوسً العنصري  شرافوبإوبؤسالٌب خبٌثة المحاصصة 

اخرى على شاكلتهم والمجلس االعلى والتٌار الصدري واحزاب وتجمعات طائفٌة العمٌلة فً الدعوة 

دة الجمع المإمن وارادات االبطال الشجعان وصوالت لتمزٌق وحدة العراق الحبٌب وبفضل سٌادتكم لقٌا



للجهاد والتحرٌر بقٌادة سٌادتكم مؤربهم واهدافهم فكانت المقاومة الباسلة للقٌادة الفرسان فً المٌدان افسدت 

تمزٌق العراق ومشروع بها لوالفرس المجوس والصهٌونٌة كل المشارٌع التً جاء االمرٌكان  تأجهض

الضربات االنسحاب الكامل قبل نهاٌة هذا العام وكانت قد اعلن الرئٌس االمرٌكً جهارا والشرق االوسط 

ولم ٌتحقق لوال تصمٌم  الموجعة النوعٌة ارغمت االحتالل على الهروب واعالن الهزٌمة فً العراق

الشرف والكرامة  التً ازهقت وعانقت الدماء لكل معاركوارادات الشجعان بالصبر والدماء الزكٌة 

بالقصف العشوائً واسالٌب والذٌن بذلوا ارواحهم رخٌصة دفاعا عن العراق االشم رغم شراسة المحتل 

وحققت النصر  الفرس المجوس وعمالئهم وجواسٌسهم بالغدر والخٌانة فكانت ارادة المقاومة هً االقوى

وجنده ومجاهدٌه من  قائدنا العظٌم حاضرا فً كل مٌادٌن القتال والجهاد لقٌادة رفاقهالنصر وكان  تلو

لدٌن هللا انه القائد المجاهد المإمن المنصور باهلل المعتز والمتوكل والناصر  ،المقاتلٌن الصامدٌن الصابرٌن

استلهم كل معانً الجهاد من جده الرسول العربً الكرٌم صانع النصر واالمجاد الذي )حفظه هللا ورعاه( 

عٌنا باهلل الواحد االحد فً منازلة اعداء هللا والدٌن والوطن تمسالحبٌب المصطفى )صلى هللا علٌه وسلم( 

حمله قائد الجهاد والتحرٌر المعتز باهلل لكونه قائدا فذا مغوارا  من هللا العزٌز الحكٌم امبٌن افكان بحق نصر

 مجاهدا لهذه االمة فً هذه المحنة والشدة 

 :سٌدي الرئٌس القائد المفدى

لقد استنكر ابناء شعبنا العظٌم االصوات المتآمرة على العراق التً تنادي وتإٌد تقسٌم العراق إلقامة ما 

بؤمرهم  لإلٌعازالصفوٌة الفارسٌة المجوسٌة الصهٌونٌة االمرٌكٌة  الممارساتتحت حجج ٌسمى باألقالٌم 

وهذه لٌس جدٌدة ومنذ االحتالل  ،جرامٌةإ بؤعمالللصفوي الٌهودي العمٌل خادمهم المطٌع المالكً للقٌام 

القتل واالعتقاالت وانتهاك االعراض والسرقات والتجاوزات مستمرة بدون انقطاع وٌفسر له بما ٌسمى 

مجلس القضاء االعلى العمٌل حسب ما ٌؤمرهم بؤهوائه وتنفٌذا لتوجٌهات اسٌاده الفرس المجوس وهذا 

الى المحاكم العادلة  إلحالتهمالفارسٌة م للقصاص من السلطة ٌتطلب من كل الشرفاء التوحد ولٌس التقسٌ

بعد هروب المحتلٌن بفضل ضربات مجاهدي البعث الشجعان ومقاومته الباسلة المجاهدة ومن كل مواطن 

ونحن ننصح باسم كل المجاهدٌن  ،شرٌف سجل له سطر فً هذه المنازلة جهادٌا واعالمٌا وتعبوٌا

ب الصوالت المعروفة الذٌن ٌجاهدون لٌل نهار ضد المحتل وساهموا فً اصحا اصحاب العهود والوعود

حاء العراق لرفض تواجد المحتل ومقاومة تقسٌم العراق بعدم نالتعبئة للتجمعات الكبٌرة من عموم ا

المرفوض ونحن على ابواب النصر  ا االسلوبهذنحو  تجهٌعار على كل من  ألنهبتقسٌم العراق  التحدث

جواسٌس الخونة بعد هروب ن الٌبغداد المنصورة بقٌادة سٌادتكم الن هإالء العمالء الطائفٌوالملتقى فً 

قاموا بتصفٌة كل ما لدٌهم لقناعتهم بان المعركة حسمت نهائٌا للشرفاء ، فقد ٌبقى منهم احد المحتل لن

بناء شعبنا االبً القبض علٌهم الن ان ٌمكن المجاهدٌن من تعالى اهللا  نسؤلو ،العراقٌٌنوالخٌرٌن من 

الفرس والمحتلٌن والصهاٌنة واعترافهم بهذه  بؤسالٌبٌعرف تفاصٌل جرائمهم واعتمدوا جرائم مبتكرة 

على مٌن سر القطر وقائد المقاومة الباسلة العام وأ مٌنهوأسٌدي قائد البعث  لكم نٌئافه ،االعمال المنكرة

الى جنوبه ومن شرقه الى غربه ولٌجعل هللا العلً القدٌر بقٌادتكم  اجتماع كل العراقٌٌن من شمال العراق

الجائر  وعلى ٌدكم تعوٌض العراقٌٌن كافة للسنوات الماضٌة العجاف منذ االحتالل وقبلها ظروف الحصار

االمة وتحرٌرها وتوحٌدها بعد الفتح  إلنقاذالن سٌادتكم المنقذ لهذا الشعب الوفً بمباركة الواحد االحد 

الخبٌر  اختارهم ، فهذا البعث وهإالء رجاله الذٌنالمإملمجدها مبٌن بنصر العراق لتعود مرة اخرى ال



طرٌق النضال والجهاد سبٌال لٌتقدموا الركب بفضل تضحٌاتهم السخٌة ٌؤ لهم إلى وٌسر لهم وه العلٌم
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رجالك االوفٌاء ونسؤل هللا العلً القدٌر ان العهد والوالء والبٌعة تحت قٌادة سٌادتكم وبؤمركم من نجدد 

ٌحفظكم وٌرعاكم رمز العزة العروبة واالسالم قائدا عظٌما مجاهدا ٌستنهض فً امتنا روحها الثورٌة ضد 

وجواسٌسهم وان ٌعٌد هذه  ن والفرس المجوس والصهاٌنة وعمالئهماعداء هللا واالنسانٌة من االمرٌكا

نقاتل فً سبٌل هللا وتحت  أوفٌاءونعاهدكم سٌدي الرئٌس القائد على البقاء جنود  ،المناسبة بالنصر العظٌم

جهادٌا وثقافٌا وتعبوٌا واعالمٌا  تهنهوض لحزبنا وزٌادة فاعلٌالوقد حققنا مرحلة  ،قٌادتكم الفذة المإمنة

فً عمق المضامٌن الفكرٌة والتربوٌة الشجاعة والتً تتطلب سٌادتكم وجماهٌرٌا وتنفٌذ توجٌهات 

هللا العزٌز الحكٌم نسؤل  ،والتمٌز والتقدم الى االمام من مناضلً البعثلفروسٌة واالٌمان العالً لإلبداع ا

مسٌرة الجهاد  رب العرش العظٌم ان ٌحفظكم وٌسدد على طرٌق النصر خطاكم وسٌادتكم تقودون

 والتحرٌر المباركة.

 وكل عام وسٌادتكم وشعبنا بؤلف خٌر 

 للتفضل باالطالع مع التقدٌر

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 

 الرفٌق جندٌكم االمٌن

 النائب االول ألمٌن سر المكتب العسكري

 0204اوائل ذي الحجة 

   4100اواخر تشرٌن االول 

 


